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29STB Z I T T I N G . — 27 J U N I J . 

E INDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPOR-
T E U R S over het ontwerp van wet tot wijziging 
en verhooging van hoofdstuk V der Staatsbegrooting 
voor 1874. 

In eene afdeeling meende men aan de Regering voor-
zigtigheid te mogen aanbevelen om in het voordragen van 
dergelijke subsidien uit 'sRyks schatkist voor internationale 
tentoonstellingen als by art. 3 van dit wets-ontwerp wordt 
voorgesteld, niet al te vrygevig to zijn. Men kon den thans 
voorgestelden post wel goedkeuren omdat men meende dat 
de Amerikaansche tentoonstelling van 1876 de eerste inter-
nationale van dien aard is, welke in de nieuwe wereld 
voorkomt. 

Aldus vastgesteld bij do Commissie van Rapporteurs den 
27sten Juny 1874. 

THOOFT. 
TONCKENS. 
DE RAADT. 
NOBEL. 

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPOR-
TE URS over het ontwerp van wet tot voor-
ziening in de verevening van door de Algemeenc 
Rekenkamer afgewezen vorderingen. 

Omtrent dit wets-ontwerp zijn in de aldeelingen geene 
aanmerkingen gemaakt. 

Aldus vastgesteld in de Commissie van Rapporteurs den 
27eten Juny 1874. 

THOOFT. 
TONCKENS. 
DE RAADT. 
NOBEL. 

E I N D V E R S L A G DEK COMMISSIE VAN RAPPOR-
TEURS over het ontwerp van wet tot bekrachtiging 
eener met de watering Cadzand gesloten dading over 
den eigendom der voormalige verdedigingswerken 
van Retranchement. 

Omtrent dit wets-ontworp zijn in de at'deelingen goene 
aanmerkingen gemaakt. 

Aldus vastgesteld in de Commissie van Rapporteurs den 
27sten Juny 1874. 

THOOFT. 
TONCKENS. 
DE RAADT. 
NOBEL. 

EINDVERSLAG DEK COMMISSIE VAN RAPPOR-
TEURS over het ontwerp van wet tot wijziging 
van de wettelijke bepalingen omtrent het zegelregt 
wegens de acten van beleening. 

Sommige leden maakten bij gelegenheid van dit wets-
ontwerp, waarbij de handel in geld en effecten belangrijk 

wordt ontlast, de opmerking, dat het hun nu ook billyk 
en wenschelijk voorkwam , dat ook de regten op hypotheek-
acten drukkende, wierden verminderd. Andere leden, hoewel 
erkennende de billijkheid van zoodanige vermindering, wezen 
er echter op, dat eene vermindering der hypotheekregten 
uit een fiskaal oogpunt voel grooter en bedenkelijker ge-
volgen voor de schatkist zou hebben, dan de thans voor-
gedragen wijziging omtrent het zegelrogt, ten gevolge 
waarvan de schatkist weinig verlieg zal ondervinden, omdat 
tot nu toe toch do wettelyke bepalingen op allerlei wyzen 
werden ontdoken. Daarbij werd nog de opmerking gevoegd, 
dat de zegelregten bij beleening telkens en voor korten tyd 
worden betaald, terwijl de hypothoekregtem voor langer 
termijnen voldaan worden. Hot passeren van hypotheek-
acten voor kleine sommen wordt bovendien , naar het oordeel 
van sommige leden , niet zoo zeer door de regten, als wel 
door andere daarop vallende kosten gedrukt. 

Aldus vastgesteld door de Commissie van Rapporteurs 
den 27sten Junij 1874. 

Vos DE W A E L . 
HENGST. 
VAN EY8INGA. 
CREMERS. 

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPOR-
TEURS over het ontwerp van wet tot goedkeuring 
eener dading gesloten door den Staat en de pro-
vincie Zuidholland met jhr. J. N. J. Jantzon van 
Erffrenten van Babyloniënbroek en Capelle te Dord-
recht over diens aanspraken op tiendregt van gron-
den in den polder Prins Alexander. 

Tegen dit wets-ontwerp zyn geen aanmerkingen gemaakt] 

Aldus vastgesteld door de Commissie van Rapporteurs 
den 27sten Juny 1874. 

Vos DE W A E L . 
HENGST, 
VAN EYSINGA. 
CREMERS. 

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPOR-
TKURS over het ontwerp van wet tot wijziging 
der begrooting van het Fonds voortspruitende uit 
de koopprijzen van domeinen voor 1874. 

Tegen dit wetsvoorstel zyn geene aanmerkingen gemaakt. 

Aldus vastgesteld in de Commissie van Rapporteurs den 
27sten Juny 1874. 

Vos DE WAEL. 
HENGST. 
VAN EYSINGA. 
CREMERS. 

KINDVERSLAG DEK COMMISSIE VAN RAPPOR-
TKURS over het ontwerp van wet tot wijziging 
der wottelijke bepalingen omtrent het voorregt der 
commissionairs. 

Nagenoeg algemeen kon men zich met de strekking en 


